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Zaéerck nového roèníku Listù svódí k úvahàm, co nóm tento rok mùZe pÍinést nového, a zda se dà
Èekar nèjakà zména k lepÈímu. Nechci vyvolàvat nèjaké, byt'na chvÍli piíjemng, iluze. Piesto odpovídóm
i pi"*Ci8.ni* kl"dtté.i."tn pÍesvèdèen, Ze se zmèna vZdycky prosadí,_i tÙ_, lo mùZetrvat_dlouho.
F{i-.rorie nezùstane nikdy stàt ia jednom místè. PÍipomínó mi-to ostatnè v RÍmè skoro kaZd!'- k-émen

a monument z ri|Iznych"epoch a impérií i z invazí, které se tudy piehnaly. Ale odpovídóm klad.nè.pÍe-
a.iiim fioto, Z. ." jÍ.d tràéittt" oéióa odehràvají ve svété za jeden rok takové zmèny, na jaké bylo dÍíve
a'eba desetiletí.

SSSR PO BREZNÈVOVI

-\emàme pràvo propadat iluzím, Ze dlouho oèekóvanó vymèna sfràii v Kremlu mùZe vést automa-
rc\' ke zmènè sovètìké-politiky. Poznali jsme na vlastní kúZi - na rozdíl od mnoha zàpadních politikù
a ,, Èremlinologù, - ie-ta mi hluboké i<oíeny v degeneraci sovètského-systému i v_mocenski'ch z6j'
n:ch llódnouòí <nomenklatury>. Stejné chybné by vSak bylo propadnout fatalismu a domnívat se, Ze se
:enro svstém nedà zmènit nebo reformoiat a i.e to <vàdycky dopadne jako v letech 195ó, 19ó8 a l98l >.

\fnozí ie dokonce obàvají, Ze bude-li nèjakà zmèna, bude k horéímu. Osobné se domnívóm, i'e kai'dét
rnénaje lep5í, neZ ona siudenó a dusivó nehybnost, kteró charakterizovala poslední období BreZnèvovy
;1l-" Smrt BreÈnéva uvohiuje urèity prostor pro zmény, a zàleLi na vùli a schopnosti Andropova a jeho
spojencù ve vedení, zda hó vyuàijí proti odporu breànèvovské mafie a óósti konzervativního aparótu,
Éer1í- se bojí jakychkol i zmén.- Zdit sé, Ze ." první nóznaky tohoto odporu projevily v dlouhém vakuu na
:::s= piedieày prezidia NejvySòÍho sovètu, jeZ by podle dosavadní _zvyklost_i patÍilo generàlnímu tajem-
*itori srrany. lJvùbec zajimarté,jak zmèna v Kremlu uvedla do pohybu cely aparàt machinací a .dezin'
:;nací nèÉolika tajnyctr sluZeb, ieiichZ zójmy se v uròitj'ch bodech s_tíetóvají, ale v jinj'ch setkóvají.
\apríklad americké-sàélovací proitiedky pustily do obèhg verzi bi'valého agenta KGB, kter!'v Teherà-

=, p..b.hl, Ze pry KGB byla pioti vo3enikè inteivenci v Afghénistànu ; zÍejmè,to mèlo. vyvolat nad.èje, Ze

=.{.od.opor,-pòklsí najít-z tóhoto néovétského Vietnamu) politické vi'chodisko. Vedle toho se zéroveà
::.;-il]'ùfo.*u.. o úàajném podílu bulharské tajné sluZby na atentàtuna polského qapgàe, coi' zase
.r"pai mà rrhnout stín na Anàropova, ktery v tom pÍípadè musel - 

jako tehdejSí èéf KGB - o této
::eraci védét.- 

L-,ah1- o rom, jak by se mohla Andropovova politika nadóle vyvíjet,uvniti SFSR ponechàv^àm stra-
::': jelikbi re to,lto tématikou zabyvà Zd,enék Mlynóí v jiném pííspévku do tohoto òisla Listú, a sou'
s::cisr se na nor-é moZnosti, které 2ména ve vedení KSSS odkrj'và v zahranièní politice.


